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i Mrh Kntrlxiva — Matilda Krf-"Mnif- n

Ořovo" !U 10 W C mlova a Kat'íina TroulMivn Hra

Kpolku "SvoriHiMt" ťís 71 K r (hiHiitky pak odnířnřny hyly Pct- -

NAftB NAViTtVY

Vo (tfeďu 16 iVrvna v ivo
lě tuiHetn navStívil ná p ! 485ernění pro tento výpro-

dej a Přebytečná zátoba pumjr'
Klimeeký rolník od Farwrll No- -

Mnuli:braík jeni n námi udělil ře do

trku v So Omaitr přiveil lelesiiií- -

ní káru hoví alb o dobytka a : i
3 t

ilNtrženoíi renou byl velmi upoko

Hedvábné a tt tukna sukni
7 jeilnobarevnýeh a ořdobní hedváb-

ných taffetas eelo-vlněnýc- h seržů a

panattuH ozdobní iiroee pruhované
koMkovaní a novinkoví látky hodno-

ty 600 až 800 ivlástí co- - O QC
nřní tu OkJO

Bílé iukné
Množství rozdílných stylň % pi(pie

a linoím pro dívky a ženy

Skutečné hodnoty
ocl $695 do $850
Ve výprodeji za
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na kučmo kiiKuriee faoina se no-t- i

dobře tikařovnt

'tK n fiinn KNutilil Itiru t lliitťliiliK

f'o t IiIhjík — jeilrn i nejvďn vynikají''
i d lt ávoh"i olmvt v pini — IikUI n'try ten-nkír-

nířkíi-- ntfevlift na ruce Aby e jich
rychle zbavili a itržlli m ni' %ti){ iijile
byli nuceni jt proitiili pM velké oběti

pěkní letní sukně evhUtě dóbrí k no
mi ni iluilAii v v in
nírh v lnv'yj( ií'
v kn#iliii j'(i' ti viRnjtrrii dva ayny Kdvuirdii Kai- - rí Dan I'Mtzova z čísla 8018

185Taní Anna Kubíkovi horlivá
tetiářka tiaaeho fasopimt z Thur- -

ření s miildies hodnoty
2(MI— 4CMK zvláštnost za velknuli junutrru a Frunk 1'inttjora DvP j-- jf Fnuikliu idico když v olotu d

dcory matku svoji již před nřko- - poledni' ubírnln ho po Ifi a Uar Kton Nebr poctila nái v pátek Vzory ve vyklade jsou18 řervna svojí návílžvou Jak
jsme zvřdíli pí Kubíkové přije

likn roky na vPřnoíit prodraly Dá-

lo jfdnolio bratra lanu Hkalu o

v Oklnhoniž — Poňita-lý-

vyalovujotnfl upřímnou

la se potěšit e ivýtni přáteli u- -

Hedvábná bluxy

Tyto blůzy jsou z krajek Jup hedvábí
a (leorgettej Žádoucích stylu a barev

pravidelní 300 a 400 hod- - O Q
noty zvláští cenění za Oí

Oidobné bluxy
Ji kostkovaného hedvábí a ozdobných

HÍťkovýídi látek — sta na výběr dobré

hídlenými v Omazo a South Oma- -

Lesklé pumps s útlými potaženými fran-

couzskými podpatky t

Z matné kolínky iněrovací oxfords
mužské potažení podpatky'

Z lesklé koňské Wle pumps na $vátek při
Ichaví formy franeouskí potažené podpatky

ze ačkoliv dlouho se iierdrfela
neboť chtěla se jefiti téhož dne do

ORADUAČNl PROGRAM Hvélio domova navrátitl
Paní Marie Prchalová bývá- -

styly důkladně zhotovení tyto blůzy

169dobře jsou hodnoty $250
každá řvlástnost 'za ' !

ney ulici byla zaražena automo-

bilem jej? řídila pí F Strnson-ov- á

7 íís 2"4:{ Capitol avo Při
prudkém píidu na dlažbu pí Lent-ov- á

utrpěla velkou ránu na obli-

čeji dále byla jí ruka vážní
Paní SteiiHonová byla

zatčena a obviněna 1 neopatrní
jízdy pak ale po složení $200 rk-ruk- y

K vtiiy propiiHtěnn'" Jí j
Ií C 'Martin mÍNtópredHoilii

Mutual Líve Stoek CommiHNion

Co bydlící v čík ÍKIO l'ark ave
bvl v neděli večer vážní zranřn I
jelifi ikpolečniet sl Majř'1 Xuiren-tov- a

22 letá a bydlící rod i? i v

čMo 20:i:i KPverní 20 ulice nejspí-

še omidní zraněna když pan Mar
tin tivým automobilem m ryehlí

i i

m sveuo Koxínky pumps jazyku
vcho efektu ňtlí kožení louis pod-

patky
v Z obyóejné matné kosínky pumps
kožení ouis podpatky

Z hlazené koiinky' oxfords (lood-yeii- r

lemovaní podešve kožení louis

lá Oiiinžiitika a po poslední rok a

půl usídlená v Loij AHgeles Cal
která Ne avojí dcerou slečnou Jo-si- c

mrskala návštěvou v našem

mřitř jHoucc a avěho lo dvou-měsíčitíh-

pobytu ívláStí milými
hosty v domáenosti'svó švakroví
a tety pí Fr Prchalové 172ři'ji

Minidjdřlo večer iiKpořádnly
ťlítVy frkft f k"JfoltkiV onady uv

Vojtčchn pestrý 'ffraduační pro-

gram v OHiidní kíiií jih !i) a Han-cro- ft

ul Výkupy a zilaíiló vý-

kony dítek ho DávStčviiíkfím vel-

mi zamlouvaly MenSÍ dítky pí-e-

jiosly případná PoNké i anglické
doklamánky kdežto vétíí děvčata
znamenitč přediiPNla pěkní bánní

3ívky rovní? předvedly výteční

podpatky

Bavlněné bluxy
Čerství kypré a čisté množství roz-

manitých stylu s dlouhými neb krát-

kými rukávy dobře hodno- -

QQ
ty 150 zvláštnost za C

--8aty velkosti 2 až 14

Nojnovčjší mody Sáty z KÍtiífhamů voi-I- ň

a lawnft samotné látky stály by ví-

ce nežli tato požadovaná cena: hod

s12 ul odejela v pondělí vet-e- r hc

Ve výprodeji

za 395 párkvojí dcerou zpít do Kiforuic
kde nyní hodlá c v Lok Angele
trvalo a rodinou usídliti Jak a

námi slečna Jokíc při vévatívč v
I Onf mnal i—- —— „ -Ženské punčochy

noty od 200 do 400 vrb

ká zvláštnost za
511 189 Jednobarevný HO-pa-

l
'A hedvábní nitě a ťibre hedvábí

proužkované a různé jednoba
naiíeni závodě sdělila ve slunné s4

pír prodává se s v
Kalifornii ae jim velice líbí 11 a-- s

nými borduraniij záv50cAno jsou zd-e-
revné eeondH 75e až 200

jakostí zvláštnost pár za za i
zvláStí pro její matku pobyt tam

jest mnohem výhodnější Dokud
1 :

Dívčí gweater kabáty
Ncskupili jsme všecky dívčí sweiitry v

basementě na jednu velkou hromadu

hodnoty kolísají od 125 do 250 zvlá-

ště cenění pro tento výpro- - AQ

Světlý a tmi____ Mužské ponožky —
Bii vlněné beze švů různých barev dopí Prchalová bydlela v Ornaze

ESbyla stále revmatisiiiem sužová
Pn pír světlých a

vhodný pro každoubré silné ponožky do práce pravidel
na lulexto v Kalifornii za rok a dej za V UK

- Dívčí zástěry
shodne bordury závij

na 25e hodnota zvláštnost
za 19cpul ani dost málo nccliuravíla

tek zu

Détské punčochy Novelty
ťVrué bílé a hnědé velkosti 5 až 9U

Tyto zástěry jsou z perkálii pouta-

vých ozdobných drobných vzorku
skvostné k nošení při hraní levné

dnes zu 100 zvláště ceně- - ?fk _

V Los Angeles jest podnebí pří-
mo ideální růže po celý rok kve-

tou a zvláátí v zimS jest tam vel-

mi příjemní Dv8 dcery a syn

Krásné čalouny sjníl
pro chlapce velkosti 6 až 10'aí íiviášt- -

novelty papír zvláštn

Q%7C 100
nost za bič juir nebo tři

páry zai s né zamají tam dobře placené zaiuíst- - vitek zu „ i

PerkMtiání proto paní Prchalová rozho --Ženské noční úbory- -
'A ryzílnMirro aluml

—Ženské bavlněné prádlo v celku—
Uez rukávů celé pnspulkou obroube

lla so nynf nový vlastní domov Ji 5 Jsou to pravidelné hodnoty dň-klad-

zhotovené v navlékacícli vzotam si zařídit tvaru velkost na 8

ků' zvluítnosl "zani' i vzory u kolenou s krajkami nebo
rech se svrchní částí ozdobné vyší

29c
těsně přiléhavé velkosti '16

pouze zvláštnost za
DOJMY Z KONVENCE 129vanou velká zvláštnost

za

ČtyMofé národní konvence po- - si: s
s s

_ Ženské spodničky
Pravidelní 169 hodnoty zhotovení zIjtiekýeh stran vždy poutají na

sebe větší pozornost jednak z

příčiny strany vládnoucí jež ne

muselínu s krásné vyšívanými karný

129ry dobře střižení a pečli-

vě upravené zvláštnost zadostála požadavkům lidu dle vy

m mm

13

mmmt
m
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VŠECKY NEJNOVÉJS1 REKORDY

PRO VÁS FONOGRAF

Nemužete-l- i přijití zašlete svoje objed-

návky poštou Bude jim věnována rychlá

pozornoit

Miím Hivl Mimitiiy' Bnfig (Lucy Otttet) $100

A 2003— Houf o i Cnmmnnilnry Marcti ttiul ÍJolonel Hok1'! March

(Columbia Hunl) -- $100
WIh-i-i My HhIjv Kmilc ul Mu mul Koho ( VraHÍi í

ujíton

K'iittr (TmII bewín Jum liiitul) $100

A 2'JOň— Hwhiiit (Columliia íuiich OichcHtra) aml Mynti-r- (Hung

ly Jacfc Kiiiiřiiim) $100

A2910— Wljo Wttnt a ÍSuliy aicl The Cwfxlile (Columbia Hiixo- -

jhoiifl Hfxtetti-- ) $100

A 2808— Hold um mxl Díiihk Wíth Mis Akkíii (Ilkkiinn
Orcliííxtr) s $100

Waro 11 mi Houml in Moroeco (Prince

(trcbanln) $100
Lfift All Aloiifi Aířuín Muai uml Alcxnnlra (Yerkaii lam- -

rímhu Orilimtftt) $128
Delíbili (Columbia Jf hKtra) mul In HhftJow Iiif
(ťrluciť Orchcittftt) $128
Thut WnírřuJ KM tram M1fj (AI Jolnoa) tni Vil

Voli In C (buk Kaufman) $100
HinwHtha '

Mloly oř lovj (fwin) uml UnJernftb th

Howtbeni tikíftu (m $100

tknutého programu jednak 1 rflž-nos- tí

názorů: o poměrech' vznikl-

ých m vJády fctrany která se sta-

la neschopnou zápoliti s problé-

my vyvínuvSích mí poměru Jsou
lidé kteří neschopnost schvalují
a jí protěžují z nedostatku vído

——Pro ženy & ileény bloomersy
'Ať satecnu a bavlněného krepu dobré

jakosti plného střihu a vidné důklad-n- ě

zhotovené hodnoty 150 OA
aŽ 1CÍJ zvláštnost za métJ
———— Envelopo chemise ———

Hořejší čásf krajkami a vyšíváním
množství rozmanitých vzorů

na výběr vkusné a chladivé pro noše-

ní v líté hodnoty l(i0 až

169 zvláštnost za XtáéU
Zvláštní položky

Pro ženy conet coveri i bavlně
ného křápu hodnoty 50c zvlášť
nost za 'JAM

tiiostí a stávají se horlivými stou-pen- ci

jejími a protož béřou veliký
zájem ve slranČ na její konvenci
Jíní zase béřou zájmu ve straně

- Ženské spodní košile
Havliiéiié rýhovaní bez rukávů celé

paspulkou obroubené velkosti 'lfí a ii8

velmi dobrá nabízená hodnota zvlášt-

nost v tomto výprodeji
1Q$2

Ženské prádlo v celku —
P'Z rukávů u kolenou těsné nebo s

krajkami nahoře se šňůrkami nebo
vzoru šnírovnéky bílé a bledí růžové

hodnoty nž 125 vás vý-b-

úbor za OOC
--———Ženské spodní košile——-

'A jemné bulvny bez rukávů paspul-
kou obroubené velkostí !H už 41 n 46
též eumřy střihu košile velkosti !{ u
:W hodnoty až 39c zvlášt- - rtH
nost za mvC
— Ženské spodní košile

Vzory be rukávů a křídlovafýoli ru-

kávů vkusné ozdobené a merceríso
vanou paspulkou obroubené velkostí
36 a M pravidelné 50c hod- - QA

Détské kolilky
Bavlnění a řástečné Vlněné malé vel-

kosti pravidelní 25c hod- - I g
noty váš výbér za' 10C
Brmdkst Htorin — Biwimint — JUnt strum
— Chlapecké kapesníky —
'Bílé bavlnění uměle obroubené j vlmí

protivné a x tich jseta i já jeden
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ježto tiesebvaltiji směr politiky a
řešení problémů které vyžadují
státnického pochopení bez tak zv

rKíjo" á ob( zřelost na zachování
tradic a prlimpŮ ústavy Spoje-
ných fifátfl" ítovníž míchání se

Brindols

l"r"" — Trvanlivé
H ímiiv pfiéh(iVfaifiok1íSlyH jit jižOPTWi nejnověji popěv- -

d politiky' evropkké nemoliti

m

i
m

I

!

1

tcllioi l) Kiianifulté ua
íwhvalovatí v ímts míru' ježto A- - masa i újiluft w:tít tiil ie

ky z Olíey metika huiíe vždy hotova chráuítj —gei ie
i

VvilřjÉyviMI lio itfrekordů? demokracií kdykoli bude ohrože-

nu juko to tiíiiiíla m svéíové vál
k atiKleiiá brlieiiijiairM
♦elb vlé'itiiiiti(

ky Tak jako já mnoho lidí bé- -

ře zájiuti a v paměti utkví jim do

Détiké Živůtky velkostí 2 tú 12

hodnoty !15cj zvláštnost u 21
Dívčí ipodky velkostí na l až !1 ru-

ky stáří hodnoty 29c pouze u ' Í7t
Dívčí ipodky velkostí na 4 až 12

roků stáří hodnoty dík zvlášť
nost

Dívčí koniWntM velkostí n 2 až
Z loká stáří hodnoty 75c za ilif
Brn4i f tr-BtM- FoUoub(

——Pro sločny t détl klobouky-- —

Množství rozmanitých vjíorft barvy
černé a Mlé pouze 5(W v této zásobéj
velmi zvláštní hodnoty r%[

p pokud Mail Jdn za i#0
ZVtéggfrné Uor$ay— i—
Jložmanítí 'vzory velké formy přavíé

djí PřWéltjte jednotlivá mUhy k

tkfHrí svého vlastního klobouku—

— rrsv ruiiKijr oie
Na ikiIIiv s ntilUki
t Ji'liiMliia' a
kil ' '

jtny í konvenčního minia
zvástě cenění jedenKouvence strany repuhlíkáck44 10c 'Irfíllll pllltVfi fkzakotula e v Cbieag 1'řl tako

výchto nříležitoktiah luisto bývl

i&lfá— fhm f( Wliiní(tn řVuř'HntJ řioag oř Ooiar tr $100
40Í1--fo- u'ř a Milliou MilftK from Nowti#rt and Wlii-- a th

HavNt Mwm J Bhítiiuíř $100
40M—Vurtiu Mwn '! Ob tíy Jíiř' $100
40&--AIxiH- lri nl Mik Tht Tromboue JHUKfa$l00

01í řnhíflňJ Í8f#íB uml VřtiH Mon ! $100
43:2--A 0 I VV'nt U V H(j Wh Wy Huby Moiiliv „$1004SJ7—Ařgfi)tw lllb „ $ liOO

FíArocor:?Arnr

——Bflípioi#ieitíá
Vlřtlé jik(
íloAálivtiw lepku I

Vafkl plntvAlsr
řtniovO křikne {

Vždy dekorovno" vlajktíí wé
fodiiíiní barvatoí tt eíleytrit'
uy JJiMbíeweíá - ztiflkeai utr'
wyřpoblíkáiisk $ť''$lwi" 7t

t'íifo výdob Middno rojíozntj
Merá stmu koná koqvo:i Na

— Détské punčochy —
'A ítsrué a bílé bavlny prostředni rý
hované vfcecky velkostí f Cíg
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